
 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 08/2016

A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 26 de juliol de 2016, sota la presidència de
l’Il.lm  Alcalde-President Joan Mora i Buch (ERC-AM), es reuneixen els Tinents  d’Alcalde senyors Albert
Sala i Martínez (ERC-AM), Joan Rubal i Díaz (Acord-E), la senyora Gemma Martín i Villanova (ERC-AM),  i
Josep Ruiz i Royo (Acord-E) i els Regidors senyors Xavier Noms i Casals (ERC-AM), les senyores Anna
Sosa i Ròdenas (ERC-AM), Maria Teresa Vidal i Peig (ERC-AM), Mireia Neira i Marí (Acord-E), els senyors
Emili Minguell i Parent (Acord-E), Xavier Melo i Bulbena (CIU), senyor Lluís Nogueras i Moulines (CIU), la
senyora Marta Alsina i Freginals (CIU), Víctor Ros i Casas (PP), Carlos Bartomeu i Castro (PP) i Carlos
Sánchez i Nicolau (C's), a l’objecte de celebrar sessió ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, assistits
pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín i Martínez.

Han excusat la seva assistència el senyor Jordi Roldós i Sala (ERC-AM).

El senyor Alcalde expressa en nom de tot el Consistori el rebuig als atemptats d'arreu.

1. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 28 DE
JUNY DE 2016.

Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del dia 28 de juny de 2016, s'aprova per unanimitat, sense cap
esmena.

2. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:

A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I REGIDORS-DELEGATS.

El Regidor senyor Carlos Sánchez Nicolau, del Grup Municipal C's, comenta que hi ha diferents Decrets de
requeriments de Medi Ambient i manifesta que voldria saber quina resposta es rep als mateixos per part de
les persones requerides.

El senyor Alcalde respon que li comentarà al Regidor de Medi Ambient perquè l'informi.

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les resolucions de l’Alcaldia.

3. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT, EXERCICI 2015.

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:

«APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT, EXERCICI 2015.

Vist l’expedient del Compte General de l'Ajuntament, exercici 2015, integrat pel compte anual de l’Entitat, el
de l’organisme autònom Museu-Arxiu, el l’organisme autònom Ràdio i Televisió de Llavaneres (RTVLL) i el
de l’organisme autònom Cavalcada de Reis.   

Atès que en compliment de l’article 212, apartat 3, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Compte General s’ha d’exposar
al  públic  durant  15  dies,  durant  els  quals  i  vuit  més,  els  interessats  podran  presentar  reclamacions,
objeccions i observacions.

Vist l’informe de la Comissió Especial de Comptes de data 30 de maig de 2016 i atès que l’esmentat
compte  ha  estat  exposat  al  públic  mitjançant  la  publicació  d’un  edicte  en  el  tauler  d’anuncis  de
l’Ajuntament, en el lloc web municipal en data 9 de juny de 2016 i en el Butlletí Oficial de la Província de 13
de juny de 2016.                                                                                                                                      1
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Atès que el termini d’informació pública va finalitzar el dia 11 de juliol de 2016, sense que s’hagin presentat 
reclamacions, objeccions i observacions.

Vist l’Informe d’Intervenció.

Vist l’article 41 de la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, (publicada al DOGC núm.
5648, d’11.06.2010); es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- APROVAR el Compte General de l'Ajuntament, corresponent a l’exercici de 2015, integrat per:

- El propi de l’Entitat.

- El de l’Organisme Autònom Museu-Arxiu.

- El de l’Organisme Autònom Ràdio i Televisió de Llavaneres (RTVLL).

- El de l’Organisme Autònom Cavalcada de Reis.

Segon.- TRAMETRE la documentació telemàticament via EACAT a la Sindicatura de Comptes de Catalunya
en els formats establerts en l'Acord del Ple de la Sindicatura del 8 de maig de 2013 (DOGC núm. 6382, del
24.05.2013).”

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat d'Hisenda, explica breument
l'assumpte.

Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.

4. ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA (AMI).

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:

“ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA (AMI)

Atès que el Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2011 va aprovar la Moció del
Grup Municipal d'ERC per a l’adhesió a l’associació de Municipis per la Independència.

Atès que per part de l'AMI, en data 22 de juny de 2016, s'ha detectat una errada material en l'esmentada
adhesió pel que fa a la forma del document.

Vist l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, (LRJ-PAC), disposa que les Administracions Públiques podran rectificar
en qualsevol  moment,  d’ofici  o  a  instància  dels  interessats,  les errades  materials,  de fet  o  aritmètiques
existents en llurs actes.

Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i el text dels
seus Estatuts, que s’adjunten, el Ple Municipal es proposa:

Primer.- Adherir-se  a  l’Associació  de  Municipis  per  la  Independència,  constituïda  a  Vic  en  data  14  de
desembre de 2011.

Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.  El text dels esmentats estatuts s’incorporen com a
annex al present acord a tots els efectes legals.

Tercer.- Facultar al senyor Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels precedents
acords. 2
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Quart.- Delegar en l’Alcalde per representar aquest Ajuntament davant l’Associació amb totes les facultats
previstes en els Estatuts.

Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la Independència do-
miciliada al carrer Ciutat, 1 - 08500 Vic i també a la Direcció General d’Administració Local del Departament
de Governació de la Generalitat de Catalunya.”

El senyor Alcalde recorda els antecedents. Llegeix l'article 6 dels Estatuts:

“Article 6-Objecte i Finalitats

L'objecte i finalitats de l'Associació són:
a. Esdevenir un ampli espai de debat on compartir idees, iniciatives (legals o cíviques), experiències, in-
formació, eines de gestió i tot allò que pugui ésser útil per a dur al poble de Catalunya cap a la indepen -
dència per tal d'assolir les plenes competències municipals.
b. Fomentar i defensar els drets nacionals.
c. Conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret a l'autodetermina-
ció.
d. Crear una xarxa de promoció exterior, principalment dins del marc de la Unió Europea.
e. Promoure el finançament dels propis municipis.
f. Buscar sinergies en d'altres àmbits com l'empresarial o el financer”.

El senyor Alcalde explica que, a part de promoure la independència, també hi ha d'altres objectius i fa esment
a la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona, i en llegeix un fragment:

“(...) 

El objeto y finalidades de la AMI se detallan en el artículo 6 de sus Estatutos, deduciéndose de los mis-
mos que, además de los fines vinculados a la independencia propiamente dicha, se persiguen otros rela-
tivos al fomento y defensa de los derechos nacionales, de la financiación municipal y de la promoción ha-
cia ámbitos empresariales y financieros.

(...)”

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, llegeix el següent escrit:

“Segons tenim entès, per les explicacions donades per l'equip de Govern en Comissió Informativa, el que es
planteja  realment,  és  la  re-adhesió  o  l'adhesió  per  segona  vegada  a  la  Associació  de  Municipis  per  la
Independència, vist que la primera petició no va tenir els efectes desitjats.   

En Ple de 28 de Novembre de 2011, ja es va adoptar la decisió de formar part de l'AMI, i tenint en compte que
el nostre Grup Municipal no formava part d'aquesta Corporació, la casualitat o la causalitat de no fer bé les
coses, ens donen la oportunitat de manifestant-se en aquest sentit.  

1.- No estem a favor de que les institucions, que son de tots, s'adhereixin a la voluntat i pretensions d'una
part. Les majories seran les que siguin, i van variant com veiem en les enquestes i eleccions, però no son la
voluntat total de la població i de tot un poble, sigui el de Llavaneres o sigui el de tot Catalunya. 

2.- No estem a favor de que, seguint amb el punt anterior, es pagui a més a mes per aquest concepte,
amb els diners de tots, sigui quina sigui la quantitat del cost de la quota. Ens sembla que si es vol finançar una
associació d'aquest tipus, han de ser els propis interessats els que mantinguin les despeses que es puguin
originar. 
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3. No trobem normal sumar-se i adherir-se a associacions que proposen uns objectius i plantejaments
que el que fan es dividir a la societat, tenint en compte del que estem parlant. Entendríem una adhesió de
qualsevol forma jurídica o administrativa que defensi valors acceptats per tota la població, tipus en contra de
la violència, potser algú la podria defensar, però..., a favor de l'esport, cadascú entén l'esport o el practica de
forma diferent, però un valor comú, en contra del racisme, etc...

4.- Respectem la  opinió  i  la  llibertat  personal  d'estar  a  favor  de la  independència,  però  creiem que
aquesta opinió i llibertat, és personal o col·lectiva de grups que comparteixen la mateixa finalitat, sigui en la
forma que sigui, de partit polític, associació, entitat, etc, on es pot votar i decidir entre els integrants. Però no
veiem correcte englobar tota una població, quan en aquesta, les opinions són variades i cadascú té la seva, i
a demés amb matisos. 

Creiem que és un error per a Llavaneres, entrar en aquestes dinàmiques, que només fan que dividir i
estressar la societat, en un tema que no és d'àmbit municipal la seva solució. Nosaltres ens vàrem presentar
per treballar per un Llavaneres de tots i per tots, proposant solucions a problemes generals per millorar la
nostra població i convivència, i aquesta adhesió no ajuda. 

5.- I per acabar, se'ns planteja una sospita curiosa, pertànyer a una associació que des del 2011 es va
demanar la adhesió, i que ara al 2016, haguem de renovar el compromís de participació, que no s'ha facturat
la quota, que si s'ha facturat, no s'han pagat les mateixes dels diferents exercicis, que es tenia la creença de
que hi érem, però que resulta que no, que els que l'administren fins ara no hagin detectat aquesta situació, ...
com a mínim es per parar a pensar amb molt deteniment, si interessa o serveix de quelcom ser-ne associat, a
banda de formar part d'un llistat, que ja veiem, no està massa controlat. Tot plegat és una mica d'escena de
comèdia, i que no inspira confiança. 

Per tot això, el nostre vot es contrari a l'adhesió.”    

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, explica que es tracta d'una moció tipus. 

Afirma que el  seu Grup pensa diferent:  és catalanista però no nacionalista.  Està orgullòs de ser  català i
espanyol alhora, això l'enriqueix.

El senyor Ros explica que l'adhesió suposa un cost econòmic d'uns 1.100 euros anuals, aproximadament, i
que tots els acords de l'AMI pateixen una manca de legalitat.

El  Regidor senyor Xavier Melo i  Bulbena, del  Grup Municipal  de CIU, anuncia el  seu vot  a favor,  ja que
considera que si no hi ha uns principis absoluts el més adient és votar i opinar.

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, no comparteix tots els objectius de l'AMI,
però creu que no es pot limitar la voluntat d'un poble d'expressar-se. A nivell personal es posiciona a favor.

El senyor Ros és partidari que un poble voti, però pensa que ha de votar tothom, no només una part.

Sotmès a votació l'assumpte, s’obté el resultat següent: 13 (tretze) vots a favor dels Grups Municipals d'ERC-
AM, Acord-E i CIU i 3 (tres) vots en contra dels Grups Municipals del PP i C's. Per tant, l’assumpte resulta
aprovat sense cap esmena.

5. APROVACIÓ DE LA DESAFECTACIÓ DELS HABITATGES DELS MESTRES, SITUATS AL CARRER
DEL VEÏNAT, NÚM. 2 I 4 DEL BARRI LA CATÀ, DE TITULARITAT MUNICIPAL.
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“APROVACIÓ DE LA DESAFECTACIÓ DELS HABITATGES DELS MESTRES, SITUATS AL CARRER DEL
VEÏNAT, NÚM. 2 I 4, DEL BARRI  LA CATÀ, DE TITULARITAT MUNICIPAL

Atès que la Junta de Govern Local en sessió de 6 de setembre de 2012 va acordar sol.licitar al Departament
d'Ensenyament l'autorització prèvia per a la desafectació dels habitatges dels mestres de titularitat municipal
situats al Barri La Catà -carrer del Veïnat, núm. 2 i 4-.

Vista la Resolució de 21 d'octubre de 2013 del director de Serveis Territorials al Maresme – Vallès Oriental del
Departament  d'Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  en  virtut  de  la  qual  s'estima  la  sol.licitud
d'autorització prèvia.

Atès que mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 680/2013, de 13 de novembre, es va resoldre:

“(...)

Primer.- INCOAR l’expedient  per  a  l’alteració  de la  qualificació  jurídica dels  béns de propietat
municipal –els dos habitatges situats al carrer del Veïnat, núms. 2 i 4- per tal de desafectar-los del
domini  públic  i  que  passin  a  ser  béns  patrimonials  amb  la  finalitat  de  donar  resposta  a  les
situacions d’emergència de  caràcter social que es puguin produir al municipi.

Els esmentats béns consten a l’Inventari de Béns Municipal, Epífrag 1r, Béns Immobles, número
d’assentament: 4.

Segon.- DISPOSAR que el servei municipal d’urbanisme i el servei municipal de serveis socials
emetin  informe  sobre  l’oportunitat  d’aquesta  desafectació  i  que  la  secretaria  municipal  emeti
informe sobre la legalitat i procediment aplicable a la desafectació dels esmentats béns.

Tercer.- Una vegada es disposi dels esmentats informes que, si s’escau, acreditin l’oportunitat i la
legalitat de la desafectació, SOTMETRE l’expedient a informació pública durant el termini de vint
dies  hàbils  mitjançant  la  publicació  d’edictes  en  el  tauler  d’anuncis  municipal,  en  el  lloc  web
municipal, en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Quart.- CONSIDERAR com a persones interessades en l’expedient a la senyora Agnès Conesa
Santamaria –actual ocupant de l’habitatge situat al carrer del Veïnat, núm. 2- i a la senyora. Anna
Mª Torregrosa Junyent –actual ocupant de l’habitatge situat al carrer del Veïnat, núm. 4- per tal
que, si ho estimen oportú, puguin comparèixer en l’expedient en compliment de l’article 20.3  del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
(...)”

Vist l'informe de Secretaria de 22 de novembre de 2013.

Vist l'informe de la treballadora social de l'ajuntament de 17 de gener de 2014.

Vist l'informe de l'arquitecte municipal de 4 de febrer de 2014.

Atès que l'esmentat expedient va ser sotmès a informació pública mitjançant la publicació d'anuncis en el lloc
web municipal en data 10 de febrer de 2014, en el Butlletí Oficial de la província de 20 de febrer de 2014 i en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de febrer de 2014.

Atès que l'esmentada resolució també va ser notificada a les interessades.

Atès que aquest ajuntament i les dues mestres han arribat a un acord per tal de resoldre l'expedient.           5

Vist l'escrit signat per les senyores Anna Torregrossa Junyent i Agnès Conesa Santamaría en virtut del qual
manifesten la seva voluntat de deixar lliures els habitatges. Concretament l'habitatge del carrer del Veïnat
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núm. 2 quedarà lliure el dia 3 d'octubre de 2016 i l'habitatge del carrer del Veïnat núm. 4 quedarà lliure el dia 1
de setembre de 2016.

Vist l’article 25 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals, preveu que els ens locals podran recuperar la plena titularitat dels seus edificis cedits en ús a la
Generalitat per a activitats escolars quan aquest deixin de complir la seva funció escolar, amb l’autorització
prèvia del Departament d’Ensenyament, la qual cosa porta implícita la desafectació.

Vist  el  Decret  212/1994,  de  26  de  juliol,  pel  qual  es  regula  el  procediment  d’autorització  prèvia  a  la
desafectació  d’edificis  públics escolars  de titularitat  municipal,  segons es podrà autoritzar  la  desafectació
d’habitatges de mestres a instància de l’Ajuntament, quan concorri alguna circumstància d’interès general per
al municipi.

Atès que es considera que cal prioritzar la rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica d’aquests
béns.
Atès que la finalitat de l’expedient és recuperar la plena titularitat dels habitatges de propietat municipal i,
alterar la seva qualificació jurídica per tal que passin de béns de domini públic a béns patrimonials, per tal de
destinar-los  a  altres  necessitats  d’interès  general  per  al  municipi  –concretament  donar  resposta  a  les
situacions d’emergència de  caràcter social que es puguin produir al municipi-.

Vist l'informe de la Comissió Informativa General de data 19 de juliol de 2016.

En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:

Primer.- DESAFECTAR els habitatges dels mestres de titularitat municipal situats al Barri La Catà -carrer del
Veïnat, núm. 2 i 4- i, en conseqüència, RECUPERAR la plena titularitat dels mateixos per tal de destinar-los a
donar resposta a situacions d'emergència de caràcter social que es puguin produir al municipi.

Segon.- De conformitat amb l'acord a què s'ha arribat amb les senyores  Anna Torregrossa Junyent i Agnès
Conesa Santamaría, l'habitatge situat al carrer del Veïnat núm. 2 quedarà lliure el dia 3 d'octubre de 2016 i
l'habitatge situat al carrer del Veïnat núm. 4 quedarà lliure el dia 1 de setembre de 2016, respectivament.

Tercer.- ANOTAR el  present  acord  en l'Inventari  de  Béns Municipal  en  compliment  de  l'article  102.2  del
Reglament del patrimoni dels ens locals.

Quart.- NOTIFICAR el present acord a les senyores  Anna Torregrossa Junyent i Agnès Conesa Santamaría,
tot agraïnt-les la seva bona disposició a resoldre aquest expedient.

Cinquè.- NOTIFICAR el present acord al director de Serveis Territorials al Maresme – Vallès Oriental del De-
partament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.”
El senyor Alcalde explica breument l'assumpte.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, es congratula de què hi hagi diàleg amb les
persones.

El Regidor senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, pregunta quin és el pressupost per
rehabilitar els habitatges.

El senyor Alcalde respon que primer cal inspeccionar els habitatges per part dels Serveis Tècnics Municipals.

Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.
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CIUTAT (PEC).

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:

“APROVACIÓ DEL COMPROMÍS DE L'AJUNTAMENT DE DOTAR-SE D'UN PROJECTE EDUCATIU DE
CIUTAT (PEC)

Que la Diputació de Barcelona, des de la Gerència de Serveis d'Educació, de l'Àrea de Coneixement i Noves
Tecnologies, proporciona als ajuntaments un recurs tècnic per a l'elaboració del Projecte Educatiu de Ciutat
(PEC) a aquells  ajuntaments que ho sol·licitin.  Aquest  recurs està  inclòs en els recursos disponibles del
Catàleg de la Xarxa de Municipis 2016-2019.

Que el PEC s'entén com un procés participatiu, un instrument facilitador del model educatiu que es vol per al
municipi, un projecte liderat pels governs locals i que dóna veu a tots aquells que hi participen.

Atès que l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, des de la regidoria d'Educació, va sol·licitar aquest
recurs  tècnic  per  desenvolupar  estratègies  participatives  de  la  comunitat  educativa  del  municipi.  Va  ser
estimada amb el núm. de registre 1640003099 el 27 de juny de 2016.

Vist l'informe tècnic d'Educació.

Vista la normativa relacionada i els estudis de la Diputació sobre les experiències dels PEC en els municipis
de la província de Barcelona.

Que és recomanació de la Diputació de Barcelona per a l'elaboració i desenvolupament del Projecte educatiu
de ciutat de Sant Andreu de Llavaneres que sigui adoptat l'acord en sessió plenària.

Per tot això, es PROPOSA al Ple de l'Ajuntament:

Primer.-  ACCEPTAR el recurs tècnic de la Diputació de Barcelona, sol·licitat en data 27 de gener de 2016 i
estimat el 27 de juny de 2016 amb el núm. de registre 1640003099.

Segon.- ACORDAR el suport al desenvolupament del projecte educatiu.

Tercer.- APROVAR la  despesa  per  valor  de 700 € a  càrrec  de  la  partida  321.226.19  activitats  àrea  del
pressupost de 2016, en concepte de despeses d'organització del Fòrum de participació ciutadana.

Quart.- NOTIFICAR a la Gerència de serveis d'Educació de l'Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la
Diputació de Barcelona d'aquests acords als efectes oportuns.”

La senyora Anna Sosa i Ròdenas, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidora-Delegada d'Ensenyament, llegeix
el següent escrit:

“Bona nit a tothom, 
El  projecte Educatiu de Ciutat, també anomenat PEC, respon a la necessitat d’adaptar-se als darrers canvis
que ha patit la nostra societat. José Antonio Marina, un dels filòsofs més importants del moment, explica que
el canvi en l'educació està en què l'aprenentatge serà durant tota la nostra vida i que només accediran a
feines dignes aquells amb capacitat d'aprendre ràpid. Aquest govern creu fermament en què la responsabilitat
de l’educació no ha de recaure únicament en l’escola sinó en tota la ciutadania. Un dels objectius del PEC és
aprendre, intercanviar, compartir i per tant, enriquir la vida de la ciutadania. Ens interessa aquest projecte com
a exercici de participació ciutadana i sobretot, perquè és una oportunitat per empoderar als nostres habitants
de Llavaneres. Perquè volem que Llavaneres sigui  un model a seguir  com a “Ciutat Educadora”.  Perquè
l’Educació és una eina fonamental en la construcció d’una societat millor en la lluita contra l’exclusió i les
desigualtats socials. 7
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El PEC s’elabora amb l’ajuda de la Diputació de Barcelona. Es fa una diagnosi de la realitat objectiva del
municipi.  Amb  aquest  resultat,  es  crea  una  jornada  temàtica  durant  tot  un  dissabte  i  es  fan  un  seguit
d’activitats. El resultat final d’aquesta jornada serà crear un grup impulsor i durant uns mesos es farà l’activitat
creant uns fòrums. En funció de cada poble el resultat final del PEC varia perquè s'adapta a les necessitats
específiques. Actualment, al nostre municipi ja succeeixen coses que podrien ser el resultat d'un PEC com
interconnectats.”

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, anuncia el seu vot a favor, pensa que
invertir en educació és una garantia de futura convivència tranquil·la.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, afirma que no hi ha cap experiència similar
a la comarca del Maresme, per tant, esperarà a veure els resultats per posicionar-se, ara s'abstindrà.

El  Regidor  senyor  Xavier  Melo  i  Bulbena,  del  Grup  Municipal  de CIU,  pregunta  quants  PEC's  hi  ha  al
Maresme. Pensa que és un tema important i  no entén com la Regidora no busca el recolzament de les
entitats culturals i fer-les participar.

La senyora Sosa a firma que hi ha més PEC's al Maresme: Argentona, Alella i Premià de Mar. Explica que el
PEC no forma part de l'ensenyament reglat, es tracta d'un instrument per involucrar la gent en l'educació de
forma transversal.

Amb el PEC es vol posar en contacte diferents agents del municipi perquè actuïn.

La senyora Sosa recorda que es va informar al darrer Consell Escolar Municipal i que al mes de setembre
s'informarà a la ciutadania, ara s'està a la fase inicial.

El senyor Melo recorda que l'AMPA de l'IES fa accions amb els avis  i el banc d'aliments, i, per tant, ja s'està
fent.

El senyor Ros demana a la senyora Sosa que li expliqui properament el PEC.

El senyor Melo, com a Presidet de l'AMPA de l'IES, recorda que s'ha demanat permís per fer formació no
reglada.

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, explica que ara només s'està iniciant el
procediment administratiu d'iniciació del PEC i d'acceptació de suport tècnic de la Diputació de Barcelona.

Sotmès a votació l'assumpte, s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals d'ERC-
AM, Acord-E i C's i 5 (cinc) abstencions dels Grups Municipals del CIU i PP. Per tant, l’assumpte resulta apro-
vat sense cap esmena.

7. APROVACIÓ PROVISIONAL DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 38, REGULADORA DE LA TAXA PER
LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE L'ÀREA DE SANITAT.

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:

«APROVACIÓ PROVISIONAL DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 38 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE L'ÀREA DE SANITAT

El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances
fiscals reguladores dels tributs locals.

8
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En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció
dels respectius acords d’imposició. 

L’article  16.1  del  text  legal  esmentat  estableix  que  les  Ordenances  fiscals  contindran  com  a  mínim  la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.

Vist l'informe tècnic econòmic a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.

Verificat  que,  en  relació  a  la  taxa  per  prestació  de  servei  públic,  l'import  de la  recaptació  estimada no
excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu
l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 19 de juliol de 2016.

Vist l’informe de la Intervenció Accidental.

En virtut de tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:

Primer.- APROVAR la imposició de  la  Taxa reguladora per  la prestació dels serveis de l'Àrea de Sanitat i
APROVAR PROVISIONALMENT  l'Ordenança fiscal  núm. 38, reguladora de la  Taxa per  la prestació dels
serveis de l'Àrea de Sanitat. 

Segon.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el lloc web municipal l'anterior acord
provisional, així com el text complet de l'Ordenança fiscal durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. En compliment
de l’article 17.2 del text refós de la llei d’hisendes locals, l’anunci també s’haurà de publicar en un diari dels de
major difusió a la província.

Tercer.- Durant el període d’exposició pública de l'Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin afec-
tats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions
que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,
l'acord adoptat restarà definitivament aprovat. L'acord definitiu en matèria d'imposició i aprovació de l’Orde-
nança fiscal serà objecte de publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província.»

La senyora Gemma Villanova i Martín, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidora-Delegada de Sanitat Pública,
explica breument l'assumpte i destaca la importància del cens de gossos municipal.

El Regidor senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, afirma que amb una participació de
només quinze gossos per curs i amb mil vuit-cents gossos en el municipi dels quals només uns sis-cents
estan censats, li sembla força escàs per solventar el problema.

La senyora Villanova també comenta que juntament amb campanyes de comunicació es conscienciarà als
propietaris.

Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.

8. MOCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL (ERC-ACORD-E) PER MILLORAR EL SERVEI DE RODALIES DE
RENFE A CATALUNYA. 8
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El 2010, mitjançant el Reial Decret 2034/2009, de 30 de desembre, es va fer efectiu el traspàs dels serveis de
rodalies de Barcelona a la Generalitat de Catalunya, el qual va ser ampliat als serveis regionals el 2011,
mitjançant el Reial Decret 1598/2010, de 26 de novembre.

A partir d’aquell moment la Generalitat es va convertir en titular de tots els serveis ferroviaris de rodalies i
regionals sobre la xarxa ferroviària d’interès general en l’àmbit de Catalunya i assumia les competències sobre
la regulació, la planificació, la gestió, la coordinació i la inspecció dels serveis, així com la potestat tarifària. 

Mitjançant l’Acord per a la utilització de la capacitat de la infraestructura ferroviària de rodalies de Barcelona
entre el Ministeri de Foment (MIFO), la Generalitat i Adif, de 8 de febrer de 2010, i la seva addenda de 23 de
desembre de 2010 per incloure els servies regionals, es van assignar a la Generalitat de Catalunya totes les
franges horàries vinculades a la prestació d’aquests serveis i es determinava la col·laboració entre Adif i la
Generalitat per programar solcs-horaris, freqüències i organització de línies. 

El traspàs del conjunt de Rodalies de Catalunya però, va quedar incomplet ja que no es van traspassar ni els
trens ni la infraestructura, que segueix estan gestionada per l’Administració General de l'Estat mitjançant Adif. 

Per part del Govern de l'Estat espanyol   s’han incomplert de forma manifesta els compromisos derivats del
traspàs dels serveis de Rodalies de Catalunya dificultant greument a la Generalitat de Catalunya l'exercici de
les competències que li corresponen.

Així des del 2010 l’Administració General de l’Estat no ha complert amb la seva obligació de fer la consignació
pressupostària  anual  a  favor  de  la  Generalitat  de  Catalunya  per  finançar  el  dèficit  generat  pels  serveis
traspassats, i s’ha compensat directament el dèficit dins del marc de relacions Renfe – MIFO – Adif.

Tampoc s’ha arribat a formalitzar   un marc contractual amb Renfe Operadora tot i haver estat aprovat pel
Govern de la Generalitat de Catalunya ni s’han signat amb Adif protocols ni acords addicionals previstos en el
traspàs amb relació a la disponibilitat de la infraestructura i les estacions.

La infraestructura actual sobre la que circulen els serveis de Rodalies de Catalunya es troba en molts punts al
límit de la seva capacitat, condicionada pels trams de via única i per la manca d’inversions en els darrers
anys.  Les inversions previstes al  Pla  d’Infraestructures de Rodalia  de Barcelona 2008 – 2015 incloïa  un
programa d’inversions per a la modernització de la infraestructura existent, noves infraestructures i millores i
noves estacions per un total de 4.000 M d’€, però la majoria no s’han dut a terme. Aquest fet suposa un baix
grau de millora de la fiabilitat de la infraestructura amb conseqüències clares sobre la qualitat del servei als
usuaris que d’altra banda ha suposat un increment de les limitacions temporals de velocitat al conjunt de la
xarxa. 

Al 2013, per prendre mesures sobre aquesta pèrdua de fiabilitat, es va acordar amb el Ministeri de Foment un
Pla d’actuacions prioritàries a la RFIG (Red Ferroviaria de Interés General), per a la millora de la seguretat,
fiabilitat i funcionalitat del servei de Rodalies de

Catalunya amb una inversió de 306 M d’€ que el MIFO es comprometia a invertir en el període 2014 – 2015. A
data de 9 de maig de 2016, el grau de compliment d’aquestes inversions, d’acord amb la informació de la que
es disposa,  és  el  següent:  1,6% en  servei,   37,9% en  fase  d’obres  (execució  o  contractació),  46,3% en
projecte i 14,3% pendent d’impuls. 

Al mes d’abril, mitjançant l’operador Renfe Operadora, Adif va traslladar a la Generalitat els nous horaris que
volia implantar a partir del 12 de juny de 2016 per tal d’adequar els horaris a la situació d’explotació actual,
molt condicionada i limitada per les seves pròpies característiques (no millorades per la manca d’inversió), per
limitacions  temporals  de  velocitat (no  resoltes  també  per  falta  d’inversió),  i  per  nous  requeriments  de
seguretat. 9
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Des d’ADIF s'ha plantejat de forma unilateral la implantació d'uns nous horaris per als serveis de Rodalies de
Catalunya de competència de la Generalitat de Catalunya que repercuteixen en els horaris ofertats als clients.
Aquest nous horaris són conseqüència de les deficiències i  limitacions derivades del mal estat de gestió i
conservació de les infraestructures ferroviàries de competència de l’Administració General de l’Estat.

Els nous horaris proposats suposen de forma general un increment dels temps de viatge de totes les línies i
consoliden els retards actuals, sense que s'hagi explicitat cap mesura o actuació concreta per a donar solució
a aquesta situació i possibilitar una millora dels temps de trajecte als usuaris.

La causa d'aquest empitjorament dels temps de viatge que ADIF vol imposar als usuaris de Catalunya és
el mal  estat  de  la  xarxa  de  rodalies  i  regionals  de  Catalunya  com  a  conseqüència  de  dècades  de  no
inversió per la millora de la xarxa de Catalunya. Aquesta manca d'inversió, que fins ara s'ha concretat i patit
per part dels usuaris de Rodalies en forma d'accidents, incidents, averies i una continuada pèrdua de velocitat
comercial i fiabilitat, ara ADIF la vol portar al límit augmentant els temps de viatge per la reducció de velocitat
que imposarà als trens que circulin per xarxa de Catalunya afectant a rodalies i regionals sense l'adopció de
les inversions i mesures correctores corresponents.

En base a l'exposat no es considera que pugui ser acceptable la modificació i empitjorament dels horaris dels
serveis sense que aquests vagin acompanyats de la corresponent explicació de les mesures en execució o
que es desenvoluparan les actuacions adients per redreçar aquesta situació i permetre una millora de serveis i
del temps de viatge dels usuaris.

En conseqüència es proposa l'adopció de la moció següent:

 1. Instar a la Generalitat de Catalunya que no s'accepti cap canvi en els horaris de Rodalies de Catalunya que
empitjorin els temps de viatge si no es disposa del subministrament per part d’ADIF de la informació detallada
dels motius del canvi efectuat i de les mesures concretes i calendaritzades, en un breu període de temps, de
reversió de la situació per a recuperar els temps de viatge que afecten negativament als usuaris dels serveis
de Rodalies de Catalunya.

 2. Instar  al  Govern  de  l’Estat  a  la  realització  amb  caràcter  urgent  de  les  inversions  per  desactivar  les
limitacions temporals de velocitat (LTV) existent en els serveis de Rodalies de Catalunya per garantir un servei
digne als usuaris de Catalunya. 

3. Instar al Govern de l’Estat l’execució de les inversions previstes en els diferents acords subscrits, en el Pla
de Rodalia de Barcelona i en l’acord dels 306 M d’€, així com l’execució de la resta d’actuacions demanades
en els  diferents  fòrums de coordinació i seguiment d’actuacions estatals  a Catalunya entre  la Generalitat i
l’Estat.

4. Instar al Govern de l’Estat a complir amb tots els compromisos derivats del traspàs de competències a la
Generalitat de Catalunya sobre els serveis de Rodalies de Catalunya i específicament a:

- Transferir  anualment a la Generalitat  de Catalunya els recursos establerts als acords de traspàs,
necessaris per a finançar l’explotació dels serveis.

- Impulsar la formalització del contracte de gestió del servei amb l’empresa operadora Renfe 

- Formalitzar el conveni per a la participació de la Generalitat de Catalunya en la gestió de les estacions
ferroviàries.

5. Instar al Govern de l’Estat al traspàs de la infraestructura (vies i estacions) per completar el traspàs de
Rodalies  de  Catalunya,  mitjançant  la  segregació  de  la  xarxa  ferroviària  d’interès  general  per  tal  que  la
Generalitat pugui assumir la totalitat de competències sobre el conjunt del sistema ferroviari de Catalunya.”

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, explica breument la moció.               10
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El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, llegeix el següent escrit:

“Examinada la Moció que se'ns presenta a valoració i debat, si bé es fa referència a acords, compromisos i
quantitats concretes, que segur que cada administració podria justificar en favor seu, el que entenem que es
desprèn de la mateixa, és una situació de falta de diàleg i compliment dels compromisos, per part d'ambdues
administracions  implicades,  patint  com  sempre  les  conseqüències  els  usuaris,  tal  i  com  es  desprèn
constantment de la experiència i acumulació de notícies negatives sobre el servei ferroviari. Ens consta que
en temes d'infraestructures,  hi  ha hagut dos representants,  aquí  i  allà,  que han fet  una bona feina,  però
possiblement no depèn tot d'ells dos. 
Des de C's, creiem que els problemes que pateix actualment aquest servei,  no es deriven de l'acció del
govern central, única i exclusivament, si no de la falta de coordinació entre el govern de Catalunya i el govern
Estatal, i la falta d'inversió en aquestes infraestructures per ambdues administracions. 

Si analitzem el servei i la gestió, podrem veure com cedir tota la competència a la Generalitat no seria sinònim
d'èxit, eficiència i eficàcia, en tant que, per exemple, el servei de ferrocarril que està gestionat i finançat única i
exclusivament per  la Generalitat,  presenta també un servei  no del  tot  eficient  i  amb unes tarifes bastant
elevades.  

Dit  això,  sobre el  punt  1,  no entenem la proposta,  en tant  en quant com es desprèn del  Reials Decrets
esmentats de 2009 i 2010, la Generalitat ja té les competències en exclusiva, d'entre moltes altres matèries,
de les tarifes, preus i horaris. 

Desconeixem les raons de que Adif intenti gestionar unes competències que no tè, ..., si bé estem d'acord en
que qualsevol canvi a d'estar detallat i calendaritzat, per què en cap cas els usuaris es vegin afectats per
qualsevol mesura que dificulti el servei i el seu normal funcionament.  

Sobre el punt 2, ens mostrem favorables a que s'inverteixi per part de l'Estat en les infraestructures en tant en
quant n'és el titular i el responsable de vies i trens, per la qual cosa té la obligació de millorar les condicions de
les instal.lacions.. 

Sobre  el  punt  3,  ens  mostrem  igualment  favorables,  a  que  es  compleixin  els  acords  adoptats  entre  la
Generalitat i l'Estat.

Sobre el punt 4, considerem que és un problema altament complexe, tota vegada que en aquestes qüestions,
hi  ha massa polèmica,  i  no queda clar per part  dels diferents actors,  administracions,  entitats,  empreses
públiques, empreses privades, etc., de qui es fa responsable i amb caràcter finalista de què, i les valoracions
de les parts de com es transfereixen recursos. Segurament, la situació actual de desgovern no ajuda a que es
puguin prendre les decisions que tècnicament siguin les més correctes. No obstant, si el sentit del punt és la
petició de completar traspassos i transferències ja acordades, estem a favor, però si fa referència a noves
competències,  estem en  contra,  mentre  no  s'aclareixi  el  paper  que  juga  cadascú.  Per  la  qual  cosa  en
abstenim. 

Sobre el punt 5, ens posicionem en contra, ja que no estem d'acord amb la segregació de la xarxa ferroviària, i
considerem que les competències han de ser compartides entre Generalitat i l'Estat. 

Per  tot  això,  som  favorables  al  compliment  dels  acords  establerts  entre  administracions  pel  que  fa  a
reclamació d'inversions i serveis ja pactats, per vetllar per uns serveis de qualitat, però ens oposem a un nou
traspàs de competències i  a una segregació de la xarxa ferroviària, que entenem ha de ser propietat de
l'Estat, tal i com funcionen els nostres veïns europeus.
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El nostre vot és Abstenció.”     

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, pensa que cal tenir en compte la difícil situ -
ació econòmica. Afirma que el govern de l'Estat actual ha invertit molt en infraestructures a Catalunya. Hi ha
diàleg entre les parts per resoldre problemes en les infraestructures a Catalunya.

El senyor Ros destaca la gran inversió de l'Estat en el corredor mediterrani.

El senyor Melo s'adhereix a la moció i felicita al senyor Rubal per l'exposició de la moció i es dirigeix als
Grups Municipals del PP i de C's perquè acceptin el menyspreu que manifesta l'Estat vers Catalunya.

El senyor Rubal explica que la moció demana el compliment dels compromisos. Recorda que el corredor me-
diterrani es refereix a mercaderies i aquesta moció es dirigeix a persones.

Sotmès a votació l'assumpte, s’obté el resultat següent: 13 (tretze) vots a favor dels Grups Municipals d'ERC-
AM, Acord-E i CIU, 2 (dos) vots en contra del Grup Municipal del PP i 1 (una) abstenció del Grup Municipal de
C's. Per tant, la moció resulta aprovada sense cap esmena.

9. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-C'S.

El Grup Municipal Ciutadans C's - Llavaneres, a través del seu Regidor-Portaveu, Carlos Sánchez Nicolau, a
l'empara del que preveu l'article 9.2 Reglament Orgànic Municipal, R.O.M., de l'Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres, l'article 97.7 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
R.O.F., i altra legislació aplicable, presenta la següent pregunta perquè s'inclogui en l'Ordre del Dia de la
propera sessió Ordinària del Ple que es convoca per al proper 21 de Juliol d'enguany, als efectes del seu
debat i votació. 

PREGUNTA RELATIVA A LA CONTRACTACIO D'ACTUACIONS PER LES FESTES DE LA MINERVA

Exposició de Motius

Atenent a la petició d'explicacions per part de diferents pares i fills, que ens han fet arribar el seu malestar i la

seva preocupació per l'actuació al concert del dia 15 de Juliol a les Barraques Joves, de Miquel del Roig,

aquest grup estaria interessat en saber:   

a. Quint cost econòmic ha tingut la contractació de l'esmentat cantautor.

b. Quins criteris es tenen en conte a l'hora de triar les actuacions en un

concert de Festa Major.”

El senyor Xavier Noms i Casals, del Grup Municipal d’ERC-AM, Regidor-Delegat de Cultura, vol puntualitzar
que qui organitza l'acte és la Comissió de Festes, i, per tant, qui decideix a qui es contracta. La Regidoria de
Cultura és corresponsable.

Explica que el cost és de 1.800 euros més IVA i que els criteris que es tenen en compte per seleccionar les
actuacions són bàsicament el poder de convocatòria , es tracta d'un artista solvent a un preu raonable.

10. PREC DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-C'S.
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El Grup Municipal Ciutadans C's - Llavaneres, a través del seu Regidor-Portaveu, Carlos Sánchez Nicolau, a
l'ampara del que preveu l'article 9.2 Reglament Orgànic Municipal, R.O.M., de l'Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres, l'article 97.7 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
R.O.F., i altra legislació aplicable, presenta la següent pregunta perquè s'inclogui en l'Ordre del Dia de la
propera sessió Ordinària del Ple que es convoca per al proper 21 de Juliol d'enguany, als efectes del seu
debat i votació. 
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PREC/PREGUNTA SOBRE LA CIRCUL.LACIO DE BICICLETES PER LA CARRETERA 

Exposició de Motius

Atenent que diverses persones s'han trobat circulant bicicletes, tant en sentit platja com en sentit poble, per la

carretera BV-5033, la qual cosa suposa un perill innecessari pels ciclistes i una conducció supeditada pels

conductors de vehicles, tot i tenint en compte que la quantitat no és significativa, però la perillositat si,    

a. Plantegem aquesta qüestió com a pregunta o prec, en el sentit que

si es podria prendre alguna mesura d'informació o conscienciació, per

tal de que s'utilitzi el carril bici que existeix, i evitar el màxim possible

la circulació de bicicletes per la carretera, a excepció d'aquells punts

que no ofereixen una altre opció. “

El senyor Alcalde afirma que es mirarà d'instal·lar la senyalització.

D’acord  amb l’article 91.4 del ROF, s’inclou en l’ordre del dia el següent assumpte com a punt d’urgència, la
qual s’ha estimat per 11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals d'ERC-AM,  Acord-E i C's i 5 (cinc) vots en
contra dels Grups Municipals de CIU i del PP.

Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 

El Regidor senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, no considera justificada la urgència.

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat d'Hisenda, explica que a dia
d'avui ja s'està treballant en el pressupost per l'exercici 2017.

“INCORPORACIÓ AL PRESSUPOST MUNICIPAL DEL 2017 DE LES PROPOSTES DEL PRESSUPOST
PARTICIPATIU

Part expositiva:

En compliment de l'Acord amb tots els Grups Municipals del consistori en el Ple de Pressupostos del passat
24 de novembre de 2015, es va establir la Comissió Especial de Comptes com a òrgan de coordinació per
l'elaboració del pressupost municipal.

La Comissió Especial de Comptes, reunida en sessió ordinària el passat 18 d'abril va establir les bases per
l’inici d’un procés de participació ciutadana en el marc del pressupost municipal per a l'any 2017.
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La metodologia utilitzada pel procés de participació va ser la creació d’un equip de treball (ET), grup motor del
procés, format per un grup de ciutadans/es triats a l'atzar en el Padró en funció de diferents paràmetres (edat,
sexe, i barri de residència) a fi de disposar d'una mostra diversa i representativa de la població de Llavaneres.

Per aconseguir aquest equip de treball ciutadà es va convidar formalment i per carta a 400 ciutadans seguint
els paràmetres abans mencionats. 

L'ET que va acceptar formar part de la convocatòria va ser de 42 ciutadans/es. L'ET té una vigència de dos
anys, el primer per conèixer, proposar i prioritzar les actuacions municipals, i el segon any per a fer-ne el
seguiment i avaluació de la implementació de les propostes fetes l'any anterior. Es preveu el relleu de l'ET del
pressupost del 2017 i el relleu per l'ET del pressupost del 2018 durant el primer semestre del 2017.

13
Les propostes han estat fruït d'una primera fase prospectiva per tenir una primera aproximació del Pressupost
en la seva globalitat.  D'una segona fase de contrast  per valorar de primera mà les necessitats amb que
compta la població. D'una tercera fase de priorització mitjançant assemblea assemblea del ET. D'una quarta
fase de valoració tècnica per valorar la viabilitat jurídica, econòmica, tècnica i temporal de les propostes. I
d'una cinquena i última fase de definició per decidir mitjançant assemblea les propostes que finalment formen
part del Pressupost Municipal. 

La  Comissió  Especial  de  Comptes  ha  estat  convocada  a  totes  les  reunions  deliberatives,  garantint  la
transparència en el procés i el respecte absolut per la tasca del ET. 

Vist el contingut de l'Acta de la Comissió Especial de Comptes del passat 18 d'abril de 2016, i per tot l'exposat
anteriorment, el Ple Municipal proposa els següents ACORDS:

Primer.- Assumir  el  compromís  d'incorporar  al  pressupost  municipal  del  2017  les  següents  propostes  al
Pressupost Municipal del 2017.

Segon.- Donar trasllat del present acord al Servei d'Intervenció per a la seva incorporació en el Pressupost

Municipal del 2017.” 

El senyor Sala explica breument l'assumpte i agraeix als membres de la Comissió Especial de Comptes la
seva participació.

El Regidor senyor  Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, manifesta que no veu justificada la
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urgència i anuncia el seu vot en contra de l'assumpte tot i estar d'acord amb molts punts de la proposta.

Recorda  que  inicialment  es  va  parlar  només del  Capítol  VI  i  que  la  despesa  en el  Capítol  II   s'acaba
perpetuant.

Fonamenta el seu vot en contra per no veure's impedit o coaccionat en la votació del pressupost.

El Regidor senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, manifesta que no entén la urgència de
l'assumpte. Recorda que es van seleccionar 400 persones, de les quals inicialment van assistir a les reunions
40, després 30 i finalment 14. Pensa que la participació ciutadana és molt baixa i manifesta que no es vol
lligar amb aquest compromís.
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Sotmès a votació l'assumpte, s’obté el resultat següent: 11 (onze) vots a favor dels Grups Municipals d'ERC-
AM, Acord-E i C's i 5 (cinc) vots en contra dels Grups Municipals de CIU i PP. Per tant, l'assumpte resulta
aprovat sense cap esmena.

11  . INFORMES.

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, demana disculpes al senyor Ros i afirma
que no tenia la voluntat d'ofendre'l en el transcurs del debat de la moció de Rodalies.

Essent les 22,35 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.     
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